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ABSTRAK 

 

Kemampuan berbicara anak kurang berkembang di karenakan 

anak masih kesulitan dalam berbicara dengan jelas, anak masih 

kesulitan dalam mengemukakan pendapat nya, anak masih kesulitan 

dalam berbicara terhadap kata-kata yang sulit di eja. Oleh karena itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan penelitian 

untuk mengetahui bagaimana mengembangkan kemampuan berbicara 

anak melalui metode bernyanyi di kelompok B di TK Islam Bina 

Balita Bandar Lampung. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru dan 11 siswa 

TK Islam Bina Balita Bandar Lampung. Sedangkan objek penelitian 

ini adalah mengembangkan kemampuan berbicara anak melalui 

metode bernyanyi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi 

data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mengembangkan 

kemampuan berbicara anak dapat di lakukan melalui metode 

bernyanyi dengan mengikuti langkah-langkah penggunaan metode 

bernyanyi yang harus di terapkan yaitu : Guru harus memahami secara 

jelas tentang isi pokok bahasan yang akan di ajarkan kepada anak, 

Merumuskan informasi, konsep, fakta materi baru yang harus di 

kuasai/di hafalkan oleh anak, Memilih nada lagu yang sedang populer 

di kalangan anak, Menyusun informasi konsep, fakta, materi yang 

harus di kuasai anak ke menjadi bentuk lirik dan di sesuaikan dengan 

nadanya, Guru hendaknya mempraktikan terlebih dahulu dalam 

menyanyikan lagunya,  Mendomentrasikan secara bersama-sama 

berulang- ulang. Dari penelitian tersebut kemampuan berbicara anak 

di kategorikan Berkembang Sesuai Harapan ( BSH ).  

Kata Kunci : Kemampuan Berbicara, Metode Bernyanyi 
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MOTTO 

 

                               

                                

 

 

   

Artinya : 

1. “Bacalah, Dengan (Menyebut) Nama Tuhanmu Yang 

Menciptakan,” 

2. “Dia Telah Menciptakan Manusia Dari Segumpal Darah,” 

3. “Bacalah, Dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia,” 

4. “Yang Mengajar (Manusia) Dengan Pena,” 

5. “Dia Mengajarkan Manusia Apa Yang Tidak Diketahuinya.”1 

( Q. A Al-Alaq 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen agama RI,Al-Qur’an, Al-Hikmah, ( Bandung: Diponegoro, 

2015 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya 

ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang 

keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah penulis yang 

dibahas dalam skripsi ini adalah “Mengembangkan Kemampuan 

Berbicara Anak Melalui Metode Bernyanyi di Kelompok B di TK 

Islam Bina Balita Bandar Lampung”. 

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional anak usia dini adalah anak yang 

berada pada renan usia 0-6 tahun. Dalam masa ini anak sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari segala 

aspek perkembangannya. Usia dini juga disebut sebagai masa 

peka terhadap segala rangsangan dari lingkungan sehingga dapat 

disebut masa yang paling menentukan tumbuh kembang anak 

selanjutnya. Menurut para ahli psikologi menjelaskan istilah anak 

usia dini sebagai individu yang berbeda yang memiliki ciri-ciri 

yang tampak dari psikologis anak selama masa kanak-kanak awal, 

diantaranya usia kelompok, usia meniru, mencari jati diri dan usia 

kreatif.
1
 

Periode bayi dan usia dini adalah waktu yang begitu 

penting untuk perkembangan ke tahap selanjutnya. Pada masa ini 

disebut juga Golden Period atau  masa emas karena individu 

mulai sensitive terhadap sekitar seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan.
2
 

                                                             
1 Alnaisah Witri Dewi Fitri, “Penggunaan Kartu Gambar Berseri Untuk 

Mengembangkan Kemampuan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-

Kanak Negeri 2 Bandar Lampung,” 2021. 
2 I.A.D.Astiti dan W Amalia, “Kenali Dan Cegah Keterlambatan Bicara 

(Speech Delay) Pada Anak Usia Dini Di Paud Maju Mapan Desa Bendosari, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang” 5 (2020): 23. 



 
 

 
 

2 

Manusia pada hakikatnya tidak terlepas dari berbicara 

dimanapun mereka berada karena berbicara merupakan alat untuk 

berinteraksi dengan orang lain, dan memiliki peranan yang 

penting dalam mendukung perkembangan anak dengan 

lingkungan, maka orang dewasa khususnya orang tua harus 

merangsang anak sejak usia dini agar masa yang akan datang anak 

akan mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bredekamp dan 

Copple, bahwa “selama tahun-tahun awal prasekolah khusunya 

ditaman kanak-kanak interaksi dengan orang dewasa dan penutur 

lain yang lebih tua memainkan peranan yang penting dalam 

mendukung perkembangan kemampuan berkomunikasi anak”. 

Syaodi menjelaskan perkembangan berbicara anak usia 5-

6 tahun ditandai dengan: 

1. Anak sudah mampu dalam mengucapkan kata dengan jelas 

dan lancar 

2. Berbicara dengan lancar 

3. Cukup dimengerti dan dipahami oleh orang lain melalui 

anjuran tata bahasa walaupun masih melakukan kesalahan 

berbahasa 

4. Anak mampu menyusun kalimat yang terdiri dari 6-8 kata. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan 

nasional menyatakan PAUD adalah pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun dengan memberi 

rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan selanjutnya.
3
 

                                                             
3 Yusrina Hashilah, “Meningkatkan Kosa Kata Anak Usia Dini Melalui 

Metode Bernyanyi Di Kelompok B Di Tk Khazanah Kid’S School Kota Sepang Raya 

Bandar Lampung,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 
1689–99. 
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Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada hakikatnya 

adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek 

keperibadian anak. Oleh karna itu,Pendidikan Anak Usia Dini 

memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan 

keperibadian dan potensi secara maksimal. 

Pendidikan merupakan suatu upaya pembinaan dalam 

meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. 

Upaya pembinaan ini dimulai pada pendidikan anak usia dini baik 

itu secara formal ataupun non formal yang dapat diselenggarakan 

dalam keluarga , masyarakat, pemerintah melalui bimbingan, 

pengajaran dan pelatihan yang dilakukan sepanjang hidup dengan 

tujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. 

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1, 

yaitu: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, Bangsa dan Negara.” 

Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, 

dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pendidikan dalam pengertian yang sederhana merupakan usaha 

manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-

potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan.
4
 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Bagaimanapun manusia akan 

                                                             
4 Himatul Munawaroh, Imroatun Imroatun, and Busthomi Ibrohim, “Upaya 

Peningkatan Rasa Percaya Diri AUD Melalui Kegiatan Bernyanyi Di Depan Kelas,” 

As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4, no. 2 (2020): 133, 
https://doi.org/10.32678/as-sibyan.v4i2.2444. 
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memerlukan pendidikan, maka pengertian pendidikan secara 

umum adalah bahwa kehidupan dan komunitas akan ditentukan 

oleh aktivitas pendidikan didalamnya. Sebab itu pendidikan 

merupakan kebutuhan hidup manusia.“Pada awalnya istilah 

pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan 

dengan sengaja terhadap anak didik oleh pendidik. 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang 

menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan 

fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini berada 

pada rentang usia 0-6 tahun pada masa ini proses pertumbuhan 

dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa 

yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia, di usia 

dinilah potensi anak dapat dikembangkan dengan baik. Para ahli 

psikologi anak telah membuktikan bahwa usia di bawah lima 

tahun merupakan masa peletak dasar dari pertumbuhan dan 

perkembangannya di masa-masa selanjutnya. 

Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi 

perkembangan anak sehingga disebut golden age. Perkembangan 

anak usia dini sebenarnya dimulai sejak pranatal. Pada saat itu 

perkembangan otak sebagai pusat kecerdasan terjadi sangat pesat. 

Setelah lahir, sel-sel saraf mengalami mielinasi dan membentuk 

jalinan yang kompleks sehingga nantinya anak bisa berpikir logis 

dan rasional. Perkembangan ini demikian pentingnya sehingga 

mendapatkan perhatian yang cukup luas dari para pakar 

psikologi/pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan untuk 

anak usia dini harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak.
5
 

Masa anak usia dini merupakan masa yang sangat penting 

bagi perkembangan hidup manusia yang seringkali disebut dengan 

masa keemasan, karena terjadi perkembangan yang sangat pesat. 

Begitu pentingnya masa perkembangan anak, sehingga untuk 

menfasilitasi perkembangan anak usia dini muncul adanya 

                                                             
5 A. U. Hasanah, AM, “Analisis Keterlambatan Dalam Perkembangan Bahasa 

Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Anak Kembar),” Jurnal Pendidikan Dasar 
(JUPENDAS) 5, no. 1 (2018): 12. 



 
 

 
 

5 

lembaga pra sekolah seperti kelompok bermain. Melalui 

kelompok bermain, anak akan belajar bersosialisasi, mengenal 

warna, mengenal bentuk, dan lain sebagainya yang dapat 

membantu perkembangan anak secara optimal. Namun, pada fase 

ini timbul permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak, 

diantaranya ketika awal anak masuk ke kelompok bermain anak 

tidak mau ditinggal oleh ibunya dan anak tidak berani untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
6
 

Trianto mengemukakan anak usia dini merupakan 

individu yang berbeda, unik dan memiliki karakter yang khas 

sesuai dengan tahapan usianya. Pada lima tahun pertama 

merupakan masa keemasan dimana anak harus mendapatkan 

stimulasi seluruh aspek perkembangan dalam masa tumbuh 

kembang. Berkaitan dengan itu maka pendidikan anak usia dini 

bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi setiap anak 

supaya dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tipe 

kecerdasannya. Dengan demikian pendidikan anak usia dini harus 

dapat merangsang semua aspek perkembangan baik 

perkembangan kognitif, kemandirian, perilaku, fisik motorik dan 

bahasa.
7
 

Wijayanti mengemukakan dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa bahasa merupakan alat penting bagi setiap 

manusia, melalui bahasa seseorang atau anak akan dapat 

mengembangkan kemampuan bergaul dengan orang lain. 

Keterampilan seseorang dalam berbahasa yang efektif dan baik 

mencakup empat segi yaitu keterampilan menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca dan menulis. Setiap 

keterampilan tersebut erat sekali hubungannya dengan tiga 

keterampilan lain dengan cara yang berbeda. Keempat 

keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan. 

Berbicara merupakan salah satu keterampilan dalam bahasa yang 

                                                             
6 Munawaroh, Imroatun, and Ibrohim, “Upaya Peningkatan Rasa Percaya Diri 

AUD Melalui Kegiatan Bernyanyi Di Depan Kelas.” 
7 Hashilah, “Meningkatkan Kosa Kata Anak Usia Dini Melalui Metode 

Bernyanyi Di Kelompok B Di Tk Khazanah Kid’S School Kota Sepang Raya Bandar 
Lampung.” 
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harus diasah setiap hari agar dalam pergaulan atau bersosialisasi 

dengan lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, 

anak menjadi lebih baik.
8
 

Dari pendapat pakar di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan perasaan 

atau ide-ide kepada orang lain agar mudah untuk dipahami. 

Kemampuan bahasa merupakan indikator seluruh 

perkembangan anak, karena kemampuan berbahasa sensitive 

terhadap keterlambatan atau kelainan pada sistem lainnya, seperti 

kemampuan kognitif, sensorikmotor, psikologis, emosi dan 

lingkungan sekitar anak. Rangsangan sensoris yang berasal dari 

pendengaran (auditory expressive language development and 

auditory receptive language development) dan penglihatan (visual 

language development), sangat penting dalam perkembangan 

bahasa. Seorang anak tidak akan mampu berbicara tanpa 

dukungan dari lingkungannya. Mereka harus mendengar dan 

melihat pembicaraan yang berkaitan dengan kehidupan sehari – 

hari maupun pengetahuan tentang dunia di sekitaranya. Mereka 

harus belajar mengekspresikan diri, membagi pengalaman dengan 

orang lain dan mengemukakan keinginannya.
9
 

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa Allah mengajarkan 

manusia kemampuan berbicara sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. Ar Rahman: (3- 4) : 

َه   وَسَٰ ِ   ٣َخلََق ٱۡلإ

بَيَاَن      ٤َعلََّمهُ ٱلإ

Artinya: 

3. Dia menciptakan manusia  

                                                             
8 Rizkie Budiati, “Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini Berdasarkan Pada 

Penerapan Permainan Balok Gambar Di TK Pertiwi Kecamatan Rawalo Kabupaten 

Banyumas,” Skripsi, 2017, 1–83. 
9 Auditory Expressive Language Development and Auditory Receptive 

Language Development), “Auditory Expressive Language Development and Auditory 
Receptive Language Development),” 2017, 1–5. 
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4. Mengajarnya pandai berbicara.
10

 

Anak usia Taman Kanak-kanak pada umumnya sangat senang 

bernyanyi atau diajak bernyanyi, bahkan kegiatan awal anak 

masuk Taman Kanak- kanak pun lebih banyak dilakukan 

bernyanyi bersama-sama, apabila dalam mengembangkan bahasa 

anak terutama untuk kemampuan berbicara menggunakan metode 

“bernyanyi”, karena di sisi lain musik juga dikatakan bahasa nada, 

bahasa gerak dan bahasa rasa. Metode bernyanyi dapat membantu 

anak mengembangkan dirinya melalui ungkapan pribadi (self 

expression) dengan baik. Hal ini berarti dengan musik atau 

bernyanyi akan dapat meningkatkan kreatifitas anak usia Taman 

Kanak-kanak dan dengan sendirinya juga akan dapat 

mengembangkan kemampuan berbicara anak. 

Setyoadi Purwanto mengemukakan bernyanyi merupakan 

mengeluarkan suara dengan syair-syair yang dilagukan. 

Mengelola kelas dengan bernyanyi berarti menciptakan dan 

mengelola pembelajaran dengan menggunakan syair- syair yang 

dilagukan.Biasanya syair-syair tersebut disesuaikan dengan 

materi- materi yang dilagukan.Bernyanyi membuat suasana 

belajar menjadi riang dan bergairah sehingga perkembangan anak 

dapat distimulasi secara lebih optimal.
11

 

Dari paparan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

metode bernyanyi adalah suatu metode yang sangat penting, 

karena dengan metode bernyanyi dapat membatu anak mampu 

mengekspresikan perasaannya,menumbuhkan rasa gembira, 

kreatifitas dan dapat menambah penbendaharaan kata pada anak, 

anak akan lebih mudah mengingat apa yang telah disampaikan 

guru. 

Berdasarkan observasi awal di TK Islam Bina Balita Bandar 

Lampung di kelompok B, di dalam kelas ada tiga anak yang  

                                                             
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an, Al-Hikmah (Bandung; Diponegoro, 

2015 ), h.531 
11 Yosi Winarti, “Mengembangkan Bahasa Anak Melalui Metode Bernyanyi 

Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Islam Bunga Mayang Palapa Bandar Lampung 
Tahun Ajaran 2019,” 2019. 
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kurang bisa dalam berkomunikasi kepada teman atau pun 

gurunya. Hal ini terlihat saat guru di depan kelas, ada tiga anak 

hanya cenderung mendengarkan, jika ingin membuat anak 

berbicara guru harus memancingnya dengan menanyakan sesuatu 

kepada anak tersebut. Menurut catatan dalam satu kelas terdapat 

11 siswa. Dalam kelas tersebut terdapat anak yang belum mampu 

bicara. Anak masih belum menemukan sarana yang dapat 

mengungkapkan ide, fikiran dan kebutuhanya, masih banyak yang 

ragu, masih mengikuti dan menirukan apa yang dilakukan oleh 

guru, malu mengungkapkan diri, masih kesulitan bahkan hanya 

sekedar mencontoh apa yang dilakukan oleh guru. 

Kemampuan berbicara anak kelompok B masih rendah hal ini 

juga terlihat pada saat anak diminta menerangkan sesuatu atau pun 

menceritakan tentang sebuah pengalamanya sendiri, pembelajaran 

di TK ini memfokuskan pola penggunaan LKS sehingga kurang 

memberi kesempatan anak untuk menyampaikan suatu 

pendapatnya atau ide gagasan yang dimilikinya melalui 

keterampilan berbahasanya sehingga menjadikan anak kurang 

terampil dalam berbicara dan kurang membawa anak untuk berani 

menyampaikan pendapat yang dimilikinya. 

Ada beberapa indikator yang digunakan peneliti dalam 

mengembangkan pencapaian kemampuan berbicara pada anak 

usia dini yang harus dipenuhi. Adapun indikator kemampuan 

berbicara tersebut yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9 

Tabel 1.1 

Indikator kemampuan berbicara anak usia 5 – 6 tahun 

Variabel Indikator 

Kemampuan 

berbicara 

1. Anak mampu berkomunikasi 

dengan teman 

2. Anak mampu berkomunikasi 

dengan guru 

3. Anak mampu bertanya kepada 

guru 

4. Anak mampu menceritakan 

kembali apa yang sudah 

disampaikan oleh guru 

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republic Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. 

 

Berdasarkan tabel tingkat pencapaian kemampuan berbicara 

anak usia 5 – 6 tahun setidaknya anak dapat mecapai 5 indikator 

kemampuan berbicara. pertama Anak mampu berkomunikasi 

dengan teman, kedua Anak mampu berkomunikasi dengan guru, 

ketiga Anak mampu bertanya kepada guru, keempat Anak mampu 

menceritakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru. 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru kelas 

B tentang hasil observasi awal, Guru kelas B memberikan 

keterangan yaitu : anak memang cenderung diam saat disuruh 

maju kedepan untuk mengungkapkan pendapatnya, dan 

meningkatkan kemampuan berbicara juga sudah diterapkan akan 

tetapi model yang digunakan belum bervariasi sehingga 

menyebabkan kemampuan berbicara anak belum berkembang. 

Berdasarkan penelitian perkembangan bagi anak yang tahap 

perkembangannya sudah sesuai dengan indikator perkembangan 

dikatakan anak sudah berkembang sangat baik (BSB), bagi anak 

yang tahap perkembangannya sudah sesuai dengan indikator 
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perkembangan hampir sesuai dengan harapan (BSH), bagi anak 

yang tahap perkembangannya sudah sesuai dengan indikator yang 

diharapkan dikatakan anak mulai berkembang (MB), dan yang 

terakhir jika anak belum menunjukan tahap perkembangan atau 

belum dilakukan anak seperti indikator pencapaian maka anak 

dikatakan belum berkembang (BB). 

 

Tabel 1.2 

Format skala pencapaian kemampuan berbicara anak 

usia 5 – 6 tahun di TK Islam Bina Balita Bandar Lampung di 

Kelompok B 

No  Nama Anak Indikator kemampuan berbicara Keterangan 

1 2 3 4 

1. Alvr BB MB MB BB BB 

2. Arsd MB MB MB MB MB 

3. Adb BSH BSH BSH BSH BSH 

4. Fdr BB MB MB BB BB 

5. Rk BSH BSH BSH BSH BSH 

6. Us  BB BSH MB BB BB 

7. Kny  BSH BSH BSH MB BSH 

8. Fq  BSH BSH BSB BSH BSH 

9. Snm  MB BSH MB BB MB 

10. Sk BSH BSH BSH BSH BSH 

11. Nm  BB BB BB BB BB 

Sumber: Observasi di TK Islam Bina Balita Bandar Lampung 

di Kelompok B. 
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Keterangan indikator kemampuan berbicara anak : 

1. Anak mampu berkomunikasi dengan teman  

2. Anak mampu berkomunikasi dengan guru  

3. Anak mampu bertanya kepada guru 

4. Anak mampu menceritakan kembali apa yang sudah 

disampaikan oleh guru 

Oleh karena itu, beranjak dari data ini mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana 

mengembangkan kemampuan berbicara anak melalui metode 

bernyanyi, di sebabkan oleh kurangnya motivasi , proses 

pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa, model yang 

di gunakan guru kurang bervariasi dan kreatif sehingga 

menyebabkan siswa kurang minat terhadap pembelajaran yang 

sedang dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin 

melakukan suatu penelitian sebagai upaya dalam melakukan 

perbaikan proses pembelajaran dengan judul “Mengembangkan 

kemampuan berbicara anak melalui metode bernyanyi di 

Kelompok B TK Islam Bina Balita Bandar Lampung”. 

 

C. Fokus Dan Sub Fokus 

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang 

mengembangkan kemampuan berbicara anak  melalui metode 

bernyanyi. 

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu secara teoritis dan 

praktis. 

Adapun sub fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Anak mampu berkomunikasi dengan teman  

2. Anak mampu berkomunikasi dengan guru  

3. Anak mampu bertanya kepada guru 



 
 

 
 

12 

4. Anak mampu menceritakan kembali apa yang sudah 

disampaikan oleh guru. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengembangkan kemampuan berbicara anak melalui metode 

bernyanyi di kelompok B di TK Islam Bina Balita Bandar 

Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana mengembangkan kemampuan berbicara 

anak melalui metode bernyanyi di kelompok B di TK Islam Bina 

Balita Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran terutama 

dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui metode 

bernyanyi. Memberikan suatu pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pendidikan keguruan khususnya pendidikan bagi anak TK, serta 

diharapkan menjadi wawasan dan bahan informasi ilmiah. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru : Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

memotivasi guru agar mengoptimalkan penerapan metode 

bernyanyi pada anak usia dini. 
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b. Bagi Peserta Didik : Dapat menstimulasi perkembangan 

bicara anak sesuai tingkat perkembangannya dan anak merasa 

senang dalam kegiatan bernyanyi. 

c. Bagi Sekolah : Penelitian diharapkan memberi dampak 

positif terhadap cara guru dalam penerapan bernyanyi pada 

anak usia dini di TK Islam Bina Balita Bandar Lampung, agar 

guru memiliki kreativitas dalam menerapkan metode 

bernyanyi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan, 

diantaranya : 

1. Menurut Susilawati dalam Jurnal EMPOWERMENT yang 

berjudul Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Berbahasa Pada Pendidikan Anak Usia Dini 

(Studi Deskriptif tentang Penerapan Metode Bernyanyi di 

PAUD Al-Azhar Syfa Budi Parahyangan). Tujuan Penelitian 

ini adalah : untuk mengungkapkan data tentang kondisi 

objektif dalam proses pembelajaran, tentang penggunaan 

metode bernyanyi dalam menumbuhkan keterampilan anak 

usia dini di PAUD Al-Azhar Syfa Budi Parahyangan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi 

kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, studi dokumentasi.
12

 

Persamaan : Penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian Jurnal EMPOWERMENT yaitu sama-sama 

mengggunakan variabel bebas yaitu metode bernyanyi. Selain 

itu pula, pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian 

yang sama yaitu metode kualitatif. 

                                                             
12 Susilawati, “PENERAPAN METODA BERNYANYI DALAM 

MENINGKATKAN KECERDASAN BERBAHASA PADA PENDIDIKAN ANAK 

USIA DINI (Studi Deskriptif Tentang Penerapan Metoda Bernyanyi Di PAUD Al 
Azhar Syfa Budi Parahyangan),” Empowerment 4, no. 2252 (2014): 141–51. 
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Perbedaan : Yang membedakan dari penelitian peneliti dan 

terdahulu adalah tempat penelitian yang peneliti gunakan 

tentu berbeda dengan penelitian terdahulu, dan yang 

membedakan juga yaitu pada variable y nya. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa kondisi objektif 

pembelajaran anak usia dini pada umumnya menggunakan 

prinsip bermain sambil belajar, pembelajaran dilaksankan 

melalui perencanaan, metode bernyanyi adalah salah satu 

alternative untuk meningkatkan keterampilan bahasa anak 

usia dini. 

2. Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : jurnal pendidikan dan 

pembelajaran anak usia dini. Judul kemampuan berbicara 

anak usia 5-6 tahun di TK X Kamal. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengamati dan mendeskripsikan bagaimana 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK X Kamal. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif.
13

 

Persamaan : Penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian Jurnal PG-PAUD Trunojoyo yaitu sama-sama 

mengggunakan variabel bebas yaitu metode bernyanyi. Selain 

itu pula, pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian 

yang sama yaitu metode kualitatif. 

Perbedaan : Yang membedakan dari penelitian 

peneliti dan terdahulu adalah tempat penelitian yang peneliti 

gunakan tentu berbeda dengan penelitian terdahulu, dan yang 

membedakan juga yaitu pada variable y nya. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa kondisi 

pembelajaran anak usia dini pada umumnya menggunakan 

                                                             
13 Alfatihaturrohmah Alfatihaturrohmah, Dewi Mayangsari, and Muhammad 

Busyro Karim, “Kemampuan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun Di TK X Kamal,” 

Jurnal PG-PAUD Trunojoyo : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini 
5, no. 2 (2018): 101–9, https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v5i2.4885. 
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prinsip bermain sambil belajar, pembelajaran dilaksankan 

melalui perencanaan. 

3. Sri Daryati jurnal education dan ekonomi (JEE) dengan judul 

“ upaya meningkatkan keterampilan berbicara menceritakan 

pengalaman melalui metode Time Token Arends dan media 

gambar pada anak TK desa siwal kecamatan baki tahun 

pelajaran 2018/2019 “ berdasarkan analisis data menunjukan 

bahwa desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). 

Persamaan : Penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian jurnal education dan ekonomi (JEE)  yaitu sama-

sama mengggunakan variabel y. 

Perbedaan : Yang membedakan dari penelitian 

peneliti dan terdahulu adalah tempat penelitian yang peneliti 

gunakan tentu berbeda dengan penelitian terdahulu, jenis 

penelitian ini menggunakan metode tindakan kelas (PTK), 

sedangkan jenis penelitian peneliti sekarang yaitu kualitatif. 

 hasil penelitian ini adalah menyatakan bahwa melalui 

metode time token arends dan media gambar dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara menceritakan 

pengalaman dari kondisi awal anak yang mendapat nilai baik 

hanya 5 anak (22,7%), 7 anak (31,8%) mendapat nilai cukup, 

dan sebanyak 10 anak (45,5%) mendapat nilai kurang, 

meningkat kekondisi akhir siklus II menjadi anak dengan nilai 

baik sebanyak 21 anak (95,5%), yang nilainya cukup ada 1 

anak (4,5%), dan ada anak yang nilainya kurang dari total 22 

anak TK Desa Siwal tahun pelajaran 2018/2019.
14

 

 

 

 

                                                             
14 Sri daryati, “ upaya meningkatkan keterampilan berbicara menceritakan 

pengalaman 

melalui metode Time Token Arends dan media gambar pada anak TK Desa 
Siwal kecamatan Baki, jurnal education dan economics, Vol. 02, No. 03, (2019). 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif yaitu 

penelitian yang tidak menggunakan angka statistic, melainkan 

dengan pemaparan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi di saat sekarang, 

dimana penelitian ini melihat peristiwa dan kejadian yang terjadi 

menjadi fokus perhatian dan kemudian dijabarkan sebagaimana 

adanya. Secara umum metode penelitian diartikan “sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat 

tertentu”. Karena focus penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh gambaran tentang penggunaan metode bernyanyi 

pada anak TK Islam Bina Balita Bandar Lampung, maka 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan 

makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam 

situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang 

menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami 

obyek yang diteliti secara mendalam. 

Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi 

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif 

peneliti sendiri. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat 

fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Penelitian yang 

menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami 

obyek yang diteliti secara mendalam. 

Menurut Suharsimi Arikunto, model penelitian kualitatif 

disebut kualitatif naturlistic, yaitu model penelitian yang 

pelaksanaannya memang terjadi secara alami, apa adanya dalam 

situasi yang normal tidak memanipulasi keadaan atau kondisinya, 

menekankan pada deskrifsi secara alami. 

Menurut Bog dan Taylor, penelitian kualitatif adalah salah 

satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
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lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
15

 

Strauss dan Corbin menyebutkan bahwa penelitian 

kualitatif suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistic atau banyak hitungan lainnya. 

Penelitian kualitatif tidaklah menolak secara mutlak terhadap 

angka dan perhitungan, tetapi angka dan perhitungan digunakan 

secara sangat terbatas dan tidak pernah menjadi yang utama dan 

penting. 

Menurut Bogdandan Taylor Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu 

atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial 

atau kemanusiaan. Siapapun yang terlibat dalam penelitian ini 

harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, 

berfokus terhadap makna dan individual, serta menerjemahkan 

kompleksitas suatu persoalan. 

Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya 

untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya, di dalam dunia. 

Metode penelitian kualitatif diartikan secara ilmiah untuk 

mendapat data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.
16

 

Dari pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan 

fenomena yang ada di lapangan. Oleh karena itu, penulis akan 

                                                             
15 Winarti, “Mengembangkan Bahasa Anak Melalui Metode Bernyanyi Pada 

Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Islam Bunga Mayang Palapa Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2019.” 
16 Fitri, “Penggunaan Kartu Gambar Berseri Untuk Mengembangkan 

Kemampuan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak Negeri 2 
Bandar Lampung.” 
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menguraikan permasalahan apa yang ada di kelas secara deskriptif 

disertai beberapa temuan yang ada. 

2. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TK ISLAM BINA BALITA Jl. 

Griya nirmala No 03, Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota 

Bandar Lampung, Provinsi. Lampung. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai 

April Semester II Tahun Ajaran 2022/2023. 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru dan 11 siswa 

Taman Kanak-Kanak Islam Bina Balita Bandar Lampung. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah kemampuan berbicara anak 

melalui metode bernyanyi di TK Islam Bina Balita  Bandar 

Lampung. 

4. Data dan Sumber Data  

a. Data Penelitian  

Data dalam penelitian yang dikumpulkan berupa informasi 

tentang kemampuan berbicara anak dalam melakukan 

kegiatan bernyanyi. Namun tidak hanya itu yang peneliti 

dapat dalam pengamatan, peneliti menemukan banyak hal 

tentang kemampuan berbicara anak seperti anak sudah mulai 

mampu mengucapkan 6-8 kata dalam berbicara. 

b. Sumber Data 

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber 

meliputi: 

1. Informan atau narasumber, yaitu guru dan siswa 

kelompok B TK Islam Bina Balita Bandar Lampung. 
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2. Dokumen atau arsip yang diantara lain berupa satuan 

bidang pengembangan, pedoman observasi, dan hasil 

penilaian anak. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis yang dilakukan seseorang dalam melakukan 

penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang 

benar, maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

sudah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan 

menggunakan teknik:  

1. Observasi  

Guba dan Lincoln, menyatakan bahwa observasi 

adalah teknik pengamatan yang memungkinkan peneliti 

melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku 

dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan 

sebenarnya. Menurut Rahayu dan Ardani, observasi 

merupakan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat 

fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan 

antaraspek dalam fenomena tersebut. Observasi bertujuan 

untuk mendapat data tentang suatu masalah, sehingga 

diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 

diperoleh sebelumnya.
17

 

Menurut Cartwright observasi merupakan proses 

pengamatan dan pencatatan perilaku secara sistematis untuk 

tujuan pembuatan instruksi, manajemen, dan layanan bagi 

anak lainnya. Sedangkan Nilsen menyatakan ketika 

mendengar kata “observe” terlintas pikiran mengenai kegiatan 

                                                             
17 Wenty Anggraini, Keterlambatan Bicara (Speech Delay) Pada Anak (Studi 

Kasus Anak Usia 5 Tahun), Skripsi, 2011, 53. 
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melihat, tidak berpatisipasi namun mengamati suatu perilaku 

sebagai orang luar (outsider).
18

 

Pengertian observasi merupakan teknik pengumpulan 

data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. Jadi, laporan observasi ialah suatu laporan yang 

ditulis melalui menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara 

langsung. Melalui observasi, kita dapat membuktikan persepsi 

yang kita buat berdasarkan fakta yang ada. 

Metode observasi ialah metode pengumpulan data 

secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

phenomena yang diteliti. Dengan demikian observasi 

merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan secara 

langsung terhadap objek yang diteliti. Ditinjau dari jenisnya, 

observasi terbagi dua:  

a) Observasi berperan serta (participant observasion). Dalam 

observasi jenis ini, peneliti terlibat langsung dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati untuk 

mendapatkan data penelitian. 

b) Observasi Nonpartisipan. Dalam observasi jenis ini, 

peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat 

independent. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan, peneliti mengamati di dalam kelas, yaitu 

peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari 

anak, penulis mengamati kegiatan penerapan metode 

bernyanyi untuk mendapatkan data dalam penerapan 

bernyanyi untuk meningkatkan bicara anak yang dilakukan 

oleh guru di TK Islam Bina Balita Bandar Lampung. Adapun 

hal-hal yang diselidiki atau diobservasikan adalah tentang 

kondisi objek penelitian, keaktifan guru dan murid serta 

                                                             
18 Ria Novianti, “Teknik Observasi Bagi Pendidikan Anak Usia Dini,” 

Educhild 01, no. 1 (2012): 1. 



 
 

 
 

21 

sarana dan prasarana TK Islam Bina Balita Bandar Lampung 

metode ini penulis jadikan metode pokok. 

2. Wawancara 

Moleong menjelaskan bahwa wawancara terbuka adalah 

“wawancara yang subjeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan 

wawancara itu. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur 

yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Sebelum wawancara dilakukan 

peneliti membuat instrumen wawancara yang digunakan sebagai 

pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab ke satu arah yang 

telah ditetapkan dengan tegas. Instrument wawancara dibuat 

dengan tujuan agar wawancara yang dilakukan terarah dan 

mendapatkan informasi yang runtut dan akurat. Menurut Rahayu 

dan Ardani, interviewer terikat oleh suatu fungsi, bukan saja 

sebagai pengumpul data melalui tanya jawab, melainkan sebagai 

pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud 

penyelidikan yang telah dipersiapkan dengan masak, sebelum 

kegiatan wawancara yang sebenarnya dijalankan.
19

 

Wawancara adalah “Suatu proses komunikasi relasional 

dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang 

dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan tanya 

jawab “. 

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. 

a. Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah 

dipersiapkan. 

                                                             
19 Anggraini, Keterlambatan Bicara (Speech Delay) Pada Anak (Studi Kasus 

Anak Usia 5 Tahun), 51. 
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b. Wawancara semi terstruktur Jenis wawancara ini sudah 

termasuk dalam katagori in-dept interview, dimana dalam 

pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat 

apa yang dikemukakan oleh informan. 

c. Wawancara tak terstruktur Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pegumpulan datanya. Pedoman yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara 

semi terstruktur. subjek penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun 

sehingga yang dikenai wawancara bukanlah subjek penelitian, 

melainkan narasumber yang terkait dengan kehidupan subjek. 

Alasan peneliti menggunakan wawancara sebagai metode 

pengumpulan data utama adalah untuk mendapatkan informasi 

atau jawaban yang valid sesuai dengan fokus penelitian, oleh 

karena itu penelitian harus dilakukan tatap muka secara langsung 

(face to face) dengan narasumber. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan 

antara lain:  

a) Mencari informasi dari berbagai sumber mengenai hal-

hal yang akandiungkap dalam proses wawancara mengenai 

keterlambatan bicara (speech delay) baik melalui studi pustaka 

maupun wawancara awal dengan narasumber sehingga 

terbentuklah suatu daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam 

mengumpulkan data dari responden penelitian. 

b) Menciptakan hubungan yang baik (rapport) dengan 

responden yang akan diwawancarai. Peneliti perlu melakukan 

rapport terlebih dahulu dengan narasumber dan tidak menanyakan 

secara langsung permasalahan yang dihadapi sehingga dapat 
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mengetahui kesiapan dan penerimaan narasumber terhadap 

peneliti. Tujuan menjalin rapport adalah untuk menciptakan 

suasana saling menghargai, mempercayai, memberi dan 

menerima, bekerja sama, memberi rasa aman dan perhatian, oleh 

karena itu tugas peneliti tidak hanya terbatas untuk mendapatkan 

informasi, melainkan membuat suasana wawancara yang sebaik-

baiknya narasumber sehingga terbentuklah suatu daftar pertanyaan 

sebagai pedoman dalam mengumpulkan data dari responden 

penelitian. 

b) Menciptakan hubungan yang baik (rapport) dengan 

responden yang akan diwawancarai. Peneliti perlu melakukan 

rapport terlebih dahulu dengan narasumber dan tidak menanyakan 

secara langsung permasalahan yang dihadapi sehingga dapat 

mengetahui kesiapan dan penerimaan narasumber terhadap 

peneliti. Tujuan menjalin rapport adalah untuk menciptakan 

suasana saling menghargai, mempercayai, memberi dan 

menerima, bekerja sama, memberi rasa aman dan perhatian, oleh 

karena itu tugas peneliti tidak hanya terbatas untuk mendapatkan 

informasi, melainkan membuat suasana wawancara yang sebaik-

baiknya narasumber sehingga terbentuklah suatu daftar pertanyaan 

sebagai pedoman dalam mengumpulkan data dari responden 

penelitian. 

c) Menciptakan kerjasama yang baik dengan narasumber. 

Pada awal wawancara peneliti melakukan pembicaraan-

pembicaraan yang sifatnya ramah tamah kemudian 

mengemukakan tujuan dari penyelidikan dengan bahasa yang 

mudah dimengerti dan menciptakan suasana bebas agar 

narasumber tidak merasa tertekan sehingga subjek bersedia 

bekerja sama dan peneliti dapat dengan mudah menggali 

informasi yang berhubungan dengan subjek dari narasumber.
20

 

3. Dokumentasi  

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa: “Dokumentasi 

yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, 

                                                             
20 Anggraini, 53. 
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transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, 

agenda dan sebagainya”. Jadi dokumentasi merupakan sebuah 

pencarian, penyelidikan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan 

dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapat keterangan 

dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini 

dokumentasi peneliti adalah photo, video dan data anak.
21

 

Pengertian dokumentasi secara umum dapat disimak dari 

pemakaian kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya 

dalam setiap peneliti hampir selalu ada seksi dokumentasi. 

Biasanya pengertian tugas untuk mengambil foto-foto kegiatan 

tersebut, walaupun sebenarnya harus lebih dari itu. Terminologi 

dokumentasi antara lain dipakai sebagai berikut : dokumentasi 

teknik, dokumentasi film, dokumentasi pribadi, dan sebagainya.
22

 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baik dengan dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik.
23

 

Dokumentasi adalah catatan yang berupa teks tulis atau 

gambar yang digunakan untuk menunjang penelitian pada 

pendekatan kulitatif.
24

 

6. Teknik Analisis Data 

Analis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan 

menyusun kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga 

dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan 

data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

                                                             
21 Winarti, “Mengembangkan Bahasa Anak Melalui Metode Bernyanyi Pada 

Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Islam Bunga Mayang Palapa Bandar Lampung Tahun 
Ajaran 2019.” 

22 Blasius Sudarsono, “Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi,” Baca: 

Jurnal Dokumentasi Dan Informasi 27, no. 1 (2003): 8, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v27i1.67. 
23 Stai Al-gazali Bone and Iain Bone, “Penerapan Metode Bernyanyi Dalam 

Meningkatkan Penguasaan Mufradat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Raodhatul 

Athfal,” n.d., 56–67. 
24 Alivia Berlianti, Nenden Sundari, and Esya Anesty Mashudi, “Disorders Of 

Language Development In Children 4 Years Old Have A Speech Delay” 8 (2020): 5. 
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mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan 

uraian dasar.  

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif dilakukan 

dengan cara mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan 

yang dapat dianalisis, menemukan hal penting dan memutuskan 

bagian yang akan disampaikan kepada orang lain. 

Sedangkan menurut Suprayogo dalam Tanzeh, analisis data 

adalah rangkaian kegiatan dalam menelaah, pengelompokkan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena 

memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. 

Dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses dalam 

mengatur urutan data dan mengorganisasikan pola serta menelaah 

juga menafsirkan suatu data dalam sebuah penelitian. 

a. Reduksi data  

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai 

dengan focus penelitian kita, kemudian mencari temanya. Reduksi 

data merupakan salah satu dari tehnik analisis data. Data yang 

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai 

hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya 

jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data dapat juga 

membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek 

tertentu. 

b. Penyajian data  

Display data adalah menyajikan data dalam bentuk buku 

panduan lagu-lagu nyanyian dan dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian 

data dalam bentuk-bentuk tersebut akan mudah peneliti 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian 

selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data 

yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan 

dan memiliki makna tertentu.  

Dalam hal ini penulis menyajikan data dalam bentuk 

uraian singkat. Berdasarkan hasil penelitian dari lapangan dan 
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pandangan secara teoritis untuk mendiskripsikan secara jelas 

tentang penggunaan metode bernyanyi anak di TK Islam Bina 

Balita Bandar Lampung. 

c. Menarik kesimpulan  

Kesimpulan adalah salah satu dari teknik-teknik dari 

analisis data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan 

kegiatan diakhir penelitian. Peneliti harus sampai pada 

kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna 

maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang disepakati subjek 

tempat penelitian. 

7. Uji Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan data. 

Menurut Moleong, yang dimaksud dengan keabsahan data adalah 

setiap keadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

(1) Mendemonstrasikan nilai yang benar.  

(2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat di terapkan. 

(3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat 

tentang konsistensi dari prosedur dan kenetralan dari 

temuan dan keputusan-keputusannya. 
25

 

Menurut Hardiansyah, agar data dalam penelitian 

kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian 

ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data 

yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Triangulasi  

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan 

multimetode yang dilakukan peneliti pada saat 

mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah 

bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari 

                                                             
25 Anggraini, Keterlambatan Bicara (Speech Delay) Pada Anak (Studi Kasus 

Anak Usia 5 Tahun), 55. 
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sudut pandang yang berbeda- beda akan memungkinkan 

diperoleh tingkat kebenaran yang handal. 

Moleong, menjelaskan bahwa triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Patton 

menyatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

Rahayu dan Ardani mendefinisikan triangulasi 

sebagai “teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.” Peneliti membandingkan dengan data-data yang 

diperoleh melalui narasumber primer dan sekunder terhadap 

informan dalam triangulasi tersebut. 

Menurut Arifin jenis triangulasi ada 2, yaitu: 

1. Triangulasi sumber Triangulasi sumber yang 

dilakukan adalah dengan cara cross check data dengan fakta 

dari sumber lainnya dan menggunakan kelompok-kelompok 

informan yang berbeda 

2. Triangulasi metode Triangulasi ini menggunakan 

beberapa metode dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini 

metode yang digunakan selain wawancara mendalam juga 

digunakan metode observasi. Menurut Lincoln & Guba, 

wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan. 

 Denzin dalam Moleong menamakan teknik 

triangulasi tersebut sebagai “triangulasi sumber data.” Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode, 

Tujuan di gunakannya teknik triangulasi dalam penelitian ini 

adalah agar peneliti dapat membandingkan atau me-recheck 

temuan hasil wawancara yang di peroleh dari narasumber 
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penelitian dengan sumber lain yang dirasa berhubungan 

dengan penelitian tersebut.
26

 

b. Memperpanjang waktu  

Dalam penelitian kualitatif, memperpanjang waktu 

dalam penelitian itu di butuhkan untuk melakukan pendekatan 

terhadap subjek  yang akan diteliti kepada subjek yang akan di 

teliti. Dengan adanya  kedekatan kedekatan peneliti kepada 

subjek maka akan terhindar dari  prematurnya kedekatan 

antara peneliti dengan subjek peneliti. Dengan  strategi 

tersebut, maka peneliti akan mendapatkan hasil yang benar- 

benar akurat dan terhindar dari kebiasan penelitian. 

c. Melakukan pengecekkan ulang  

Melakukan pengecekkan ulang merupakan salah satu 

teknik  

dalam meminimalisirkan kesalahan untuk memastikan apakah 

semua  

tahapan yang telah dilakukan sudah berjalan sesuai dengan 

prosedur  

yang telah di tetapkan. 

8. Instrumen Penelitian 

Kualitas hasil penelitian salah satunya di pengaruhi 

oleh kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian. Dengan kata 

lain, dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen 

penelitian. Menurut pendapat Sugiyono, dalam penelitian 

kualitatif peneliti menjadi instrumen atau alat peneliti. Peneliti 

harus divalidasi untuk melihat kesiapan peneliti. Peneliti 

sebagai instrumen harus divalidasi, caranya dengan 

memahami metode penelitian kualitatif, menguasai bidang 

yang diteliti dan siap memasuki lapangan. 

 

                                                             
26 Anggraini, 57. 
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Tabel 1.3 

Kisi –Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Sub indicator Responden 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

Berbicara 

 

Anak mampu 

berkomunikasi 

dengan teman 

Anak dapat bertanya 

kepada teman 

 

 

Anak Anak dapat menjawab 

pertanyaan teman 

Anak dapat berbicara 

dengan teman dengan 

jelas 

Anak mampu 

berkomunikasi 

dengan guru 

Anak dapat berbicara 

dengan jelas kepada 

guru 

Anak 

Anak mampu 

bertanya kepada guru 

Anak dapat menjawab 

pertanyaan guru 

dengan jelas 

Anak 

Anak mampu 

menceritakan 

kembali apa yang 

sudah disampaikan 

ole guru 

Anak dapat 

mengemukakan 

pendapatnya 

Anak 

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republic Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam 

penelitian ini, yaitu:  

 Bab I tentang pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa 

sub bab, yaitu: penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini di maksudkan 
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sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan pada 

bab selanjutnya. 

Bab II berisi tentang landasan teori tentang pengertian 

berbicara, karakteristik berbicara anak, pengertian kemampuan 

berbicara, metode bernyanyi. Dalam bab ini terdiri dari beberapa 

sub bab yaitu pengertian metode, pengertian metode bernyanyi, 

kelebihan metode bernyanyi, langkah-langkah metode bernyanyi, 

manfaat metode bernyanyi, kekurangan metode bernyanyi, dan 

fungsi bernyanyi bagi anak. 

Bab III berisi tentang deskripsi dan objek penelitian yang 

terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu: sejarah 

singkat TK Islam Bina Balita Bandar Lampung, nama dan lokasi, 

visi dan misi, data jumlah siswa, data tenaga pendidik. Semua data 

yang terkumpul di dapat dari berbagai sumber yang dilakukan dari 

hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian. Dan sub bab 

selanjutnya yaitu penyajian fakta dan data penelitian. 

Bab IV berisi tentang analisis penelitian, dalam bab ini 

terdiri dari beberapa sub bab yaitu analisi data penelitian dan 

temuan penelitian. 

Bab V bab terakhir berisi penutup, simpulan dan 

rekomendasi yang menyajikan secara ringkas penemuan penelitian 

yang ada hubungan nya dengan masalah penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Berbicara  

Berbicara merupakan suatu sarana yang penting dalam 

kehidupan manusia untuk berkomunikasi. Linguis berkata bahwa 

“Speaking is Language”. Berbicara adalah suatu keterampilan 

berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya 

didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah 

kemampuan berbicara atau berujar dipelajari.
27

 

Perkembangan berbicara sebagai bagian dari 

perkembangan bahasa anak merupakan suatu proses yang 

menggunakan bahasa ekspresif dalam membentuk arti. Kajian 

tentang perkembangan bicara pada anak anak tidak terlepas dari 

kenyataan adanya perbedaan kecepatan dalam berbicara maupun 

kualitas dan kuantitas anak dalam menghasilkan bahasa. Ada anak 

yang lebih cepat, lebih luwes, dalam mengungkapkan bahasanya 

ataupun lebih lambat dari yang lainnya. 
28

 

Ada dua kriteria yang dapat digunakan untuk memutuskan 

apakah anak berbicara dalam artian yang benar atau hanya 

“membeo”. Yang pertama adalah bahwasanya anak harus 

mengetahui arti kata yang digunakannya dan mengkaitkannya 

dengan obyek yang diwakilinya. Sebagai contoh, kata “bola” 

harus mengacu hanya pada bola, bukan pada mainan umumnya. 

Dan yang kedua, ialah anak harus melafalkan kata-katanya 

sehingga orang lain memahaminya dengan mudah. Kata-kata yang 

hanya dapat di pahami anak karena sudah sering mendengarnya 

                                                             
27 MH MEDAN and ACAYUN IRAWAN, “Upaya Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Dengan Metode Bernyanyi Pada Anak Kelompok a Di Ra 
Jauharah Pasar 3 B Mabar Hilir Medan,” Core.Ac.Uk, 2018, 

https://core.ac.uk/download/pdf/225828909.pdf. 
28 Eka Nilawati and Dadan Suryana, “Gangguan Terlambat Bicara (Speech 

Delay) Dan Pengaruhnya Terhadap Social Skill Anak Usia Dini,” Mahasiswa 
Pascasarjana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Padang, 2018, 

1. 
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atau karena telah belajar memahaminya dan menduga apa yang 

sedang di katakan, tidaklah memenuhi kriteria tersebut.
29

 

Kegiatan berbicara bagi anak usia dini berperan dalam 

membantu perkembangan bahasanya, antara lain dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara, menambah perbendaharaan 

kosa kata, meningkatkan kemampuan mengucapkan kata-kata, dan 

melatih merangkai kalimat sesuai dengan tahap 

perkembangannya.
30

 

Hurlock menjelaskan bahwa banyak orang yang 

mempertukarkan penggunaan istilah “bicara”(speech) dengan 

“bahasa” (language), meskipun kedua istilah tersebut sebenarnya 

tidak sama. Bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan 

menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna 

kepada orang lain. Termasuk di dalamnya perbedaan bentuk 

komunikasi yang luas seperti: tulisan, bicara, bahasa simbol, 

ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan seni.
31

 

Tujuan berbicara adalah untuk memberitahukan, 

melaporkan, menghibur, membujuk dan meyakinkan seseorang. 

Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat 

menyampaikan pikiran secara efektif, seyogyanyalah sang 

pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin 

dikomunikasikan.
32

 

Berbicara adalah salah satu kelebihan yang dimiliki 

manusia dibandingkan dengan mahkluk lainnya. Berbicara 

merupakan alat komunikasi setiap orang untuk mengungkapkan 

dan menyampaikan perasaan, pikiran ide- ide dan gagasan kepada 

                                                             
29 Anggraini, Keterlambatan Bicara (Speech Delay) Pada Anak (Studi Kasus 

Anak Usia 5 Tahun), 15. 
30 Nila dan Zirmansyah Yuliasari, Humaira, Fitria, “Journal of Early 

Childhood Care & Education,” Journal of Early Childhood Care & Education JECCE 

1, no. 2 (2018): 41. 
31 Anggraini, Keterlambatan Bicara (Speech Delay) Pada Anak (Studi Kasus 

Anak Usia 5 Tahun), 14. 
32 MEDAN and IRAWAN, “Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Dengan Metode Bernyanyi Pada Anak Kelompok a Di Ra Jauharah Pasar 3 B Mabar 
Hilir Medan.” 
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pendengarnya. Berikut pengertian berbicara menurut para ahli 

yaitu: 

Efrizal mengemukakan bahwa berbicara adalah salah satu 

cara untuk mengkomunikasikan gagasan dan menyampaikannya 

secara lisan. Zainatuddar menjelaskan bahwa berbicara adalah 

sebuah proses penyampaian maksud kepada orang lain dalam 

berbagai konteks. Komunikasi yang dilakukan anak akan 

membangun hubungan sosial yang baik dengan temannya. 

Lingkungan menjadi hal penting untuk mengembangkan 

kemampuan berbicara, yakni peran teman sebaya serta hubungan 

antara orangtua dan anak. Johnston mengemukakan bahwa 

berkomunikasi dan saling membantu dapat membuat anak 

membangun hubungan sosial yang dapat memberi kesempatan 

pertemanan, empati dan berbagi emosi. Berbicara merupakan cara 

berkomunikasi kepada sesama.
33

 

Tarigan mengemukakan bahwa “Berbicara adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata 

untuk mengekspresikan, menyatakan, serta, menyampaikan 

pikiran, gagasan dan perasaan”. Sedangkan sebagai bentuk atau 

wujudnya berbicara disebut sebagai suatu alat untuk 

mengkomunkasikan gagasan yang disusun serta di kembangkan 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau sang 

penyimak.
34

 

Ruampol & Wasupokin memaparkan bahwa berbicara 

adalah proses interaksi dalam membangun arti yang melibatkan 

produksi dan penerimaan serta memproses informasi. Berbicara 

dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, maksud 

tersebut dapat berupa ide/gagasan, pikiran, maupun perasaan 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan 

                                                             
33 Eka Mei Ratnasari and Enny Zubaidah, “Pengaruh Penggunaan Buku Cerita 

Bergambar Terhadap Kemampuan Berbicara Anak,” Scholaria: Jurnal Pendidikan 
Dan Kebudayaan 9, no. 3 (2019): 269, https://doi.org/10.24246/j.js.2019.v9.i3.p267-

275. 
34 Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati,  Analisis 

Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang 3 
(2015): 103–11. 
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sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Kayi 

berpendapat bahwa berbicara adalah proses membangun dan 

berbagi makna melalui penggunaan simbol secara verbal dan non-

verbal, dalam berbagai macam konteks. Pendapat serupa 

mengungkapkan bahwa berbicara adalah sarana berkomunikasi 

secara verbal, cara berkomunikasi lainnya termasuk namun tidak 

terbatas pada menulis, menggambar dan simbol. paling luas 

penggunaannya. Bicara merupakan proses pengeluaran kata-kata 

yang memiliki arti.
35

 

Mulgrave dalam Tarigan mengemukakan bahwa berbicara 

merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak 

hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara 

memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun para 

penyimaknya, apakah dia bersikap tenang serta dapat 

menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengomunikasikan 

gagasan-gagasannya, dan apakah dia waspada serta antusias atau 

tidak.
36

 

Menurut Riyanti disebutkan bahwa“ dalam pembelajaran 

berbicara terdiri atas beberapa kegiatan berbicara antara lain 

percakapan, bercerita/ mendongeng, berbicara untuk 

menyampaikan informasi atau mempengaruhi dan kegiatan 

dramatik”.  

1) Percakapan, dalam hal melakukan sosialisasi dengan teman 

maupun guru, anak juga perlu mengadakan percakapan. Untuk itu 

anak perlu proses belajar bagaimana cara memulai sebuah 

percakapan dan dapat menjaga percakapan tetap dapat berjalan, 

anak juga harus tau caranya mengakhiri sebuah percakapan.  

2) Bercerita, terdapat langkah-langkah dalam bercerita dalam 

pembelajaran bercerita, memilih cerita, menyiapkan diri untuk 

                                                             
35 Ratnasari and Zubaidah, “Pengaruh Penggunaan Buku Cerita Bergambar 

Terhadap Kemampuan Berbicara Anak,” 269. 
36 MEDAN and IRAWAN, “Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Dengan Metode Bernyanyi Pada Anak Kelompok a Di Ra Jauharah Pasar 3 B Mabar 
Hilir Medan.” 
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bercerita, dan penggunaan media dalam bercerita juga perlu agar 

cerita yang disampaikan lebih menarik.  

3) Berbicara Untuk Menyampaikan Informasi atau Mempengaruhi 

Kegiatan bercerita yang termasuk dalam jenis ini yaitu 

melaporkan secara lisan, melakukan wawancara dan juga 

berdebat.  

4) Kegiatan Dramatik Bermain peran merupakan salah satu media 

yang di gunakan oleh anak untuk melatih bahasa veral dan 

nonverbal dalam konteks yang bermakna.
37

 

Djago Tarigan menyatakan bahwa berbicara adalah 

keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Kaitan 

antara pesan dan bahasa lisan sebagai media penyampaian sangat 

berat. Pesan yang diterima oleh pendengar tidaklah dalam wujud 

asli, tetapi dalam bentuk lain yakni bunyi bahasa. Pendengar 

kemudian mencoba mengalihkan pesan dalam bentuk bunyi 

bahasa itu menjadi bentuk semula. 

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa berbicara itu lebih dari pada sekadar mengucapkan bunyi-

bunyi atau kata-kata saja, melainkan suatu alat untuk 

mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar 

atau penyimak.
38

 

 

B. Karakteristik Berbicara Anak 

Karakteristik setiap anak berbeda-beda dalam ketepatan 

pengucapan dan logatnya. Perbedaan dalam ketepatan pengucapan 

sebagan bergantung pada tingkat perkembangan mekanisme suara 

tetapi sebagan besar bergantung pada bimbingan yang diterimanya 

                                                             
37 Ni Luh Wayan Dina Widiani, I Ketut Adnyana Putra, and Gusti Ngurah 

Sastra Agustika, “Pengaruh Metode Bernyanyi Melalui Media Audio Visual Terhadap 

Keterampilan Berbicara Anak Kelompok A Tk Triamarta Kediri Tabanan,” Jurnal 
Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha 7, no. 1 (2019): 68–77, 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD. 
38 Astuti, Arso, and Wigati, “済無No Title No Title No Title.” 
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dalam mengaitkan suara kedalam kata yang berarti. Suhartono  

mengatakan pada waktu anak masuk Taman Kanak-kanak, anak 

telah memiliki sejumlah besar kosakata. Anak sudah dapat 

membuat pertanyaan negatif, kalimat majemuk, dan berbagai 

bentuk kalimat. Anak sudah bisa memahami kosakata lebih 

banyak. Anak dapat bergurau, bertengkar dengan teman-temannya 

dan berbicara sopan dengan orang tua serta guru.
39

 

Menurut Jamaris Martini perkembangan bahasa anak usia 

4-5 tahun adalah sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosa 

kata, lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut 

warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan,suhu, 

perbedaan, perbandingan, jarak, dan permukaan (kasar-halus), 

anak usia 4-5 tahun sudah dapat berpartisipasi dalam suatu 

percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara 

dan menanggapi pembicaraan tersebut. Percakapan yang 

dilakukan oleh anak usia 4-5 tahun telah menyangkut berbagai 

komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan 

orang lain, serta apa yang dilihatnya.
40

 

Nurbiana Dhieni, menyatakan bahwa karakteristik umum 

kemampuan bahasa pada anak  antara lain di bawah ini: 

a.  Kemampuan anak untuk berbicara dengan baik. 

 b.  Melakukan tiga perintah lisan secara berurutan dengan benar. 

 c.  Mendengarkan dan menceritakan kembali cerita sederhana 

dengan urutan yang mudah dipahami, menyebutkan nama, 

jenis kelamin dan umumnya. 

d.  Menggunakan kata sambung seperti : dan, karena, tetapi. 

 e.  Menggunakan kata tanya seperti: bagaimana, apa, mengapa, 

kapan. 

 f.  Membandingkan dua hal 

                                                             
39 Budiati, “Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini Berdasarkan Pada 

Penerapan Permainan Balok Gambar Di TK Pertiwi Kecamatan Rawalo Kabupaten 

Banyumas.” 
40 Budiati. 
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g. Memahami konsep dengan baik.  

h. Menyusun kalimat.  

i. Mengucapkan lebih dari tiga kalimat.  

j. Mengenal tulisan sederhana.
41

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa karakteristik berbicara anak yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini mengacu pada karakteristik 

perkembangan bahasa sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No .137 Tahun 2014 

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak dapat 

menyampaikan ide, pikiran, gagasan dengan lancar dan jelas. Hal 

ini dapat terbukti ketika anak mengucapkan huruf, megucapkan 

kata, bercerita, serta dapat menirukan kalimat sederhana dalam 

bahasa lisan dengan struktur lengkap.
42

 

 

C. Pengertian Kemampuan Berbicara 

Kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan 

kita berusaha dengan diri sendiri.Kemampuan yaitu mampu 

artinya kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan artinya kesanggupan, kecakapan dan kekuatan. 

Pendapat lain dikemukakan juga oleh Nurhasanah bahwa mampu 

artinya (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan 

kemampuan artinya kesanggupan, kecakapan. Sehubungan dengan 

hal tersebut Tuminto menyatakan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan, kecakapan atau kekuatan.
43

 

Kemampuan berbicara anak akan dimulai dari keluarga, 

sekolah dan lingkungan  masyarakat, keluarga adalah “Madrasatul 

ulla” faktor utama penentu perkembangan anak dalam segala hal, 

                                                             
41 Budiati. 
42 Budiati. 
43 B A B Ii and A Kemampuan Berbicara, “Studi Deskriptif Kemampuan..., 

Anestuti Galuh Pangestuti, Fakultas Psikologi UMP, 2014,” 2014, 10–37. 
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apabila keluarga terlambat dalam menstimulus kecakapan anak 

dalam berbahasa maka akan terhambat perkembangan 

berbicaranya yang akan datang. Sesuai pernyataan Santrock 

kemajuan bahasa yang terjadi dalam masa kanak-kanak awal, 

memberikan fondasi bagi perkembangan anak selanjutnya pada 

usia sekolah dasar.
44

 

Kemampuan berbicara seorang anak dapat di lihat dari 

aspek kebahasaan terdiri: penempatan tekanan nada (intonasi), 

pilihan kata, pembicaraan, ketepatan sasaran ketepatan ucapan. 

Aspek non kebahasaan terdiri dari: sikap tubuh atau ekspresi 

(pandangan, bahasa tubuh dan mimik yang tepat), kesediaan 

menghargai pembicaraan maupun gagasan orang lain, 

penyaringan suara dan kelancaran dalam berbicara, relevansi 

penalaran dan penguasaan terhadap topik tertentu.
45

 

Kemampuan berbicara merupakan komponen berbahasa 

yang sangat kompleks dan memerlukan latihan berkelanjutan 

untuk mencapai tingkat yang paling mahir. Brown menyebutkan 

komponen tersebut diantaranya adalah penguasaan tata bahasa, 

kosakata, pelafalan, kelancaran, pemahaman tentang konteks, dan 

melibatan komponen nonlinguistik, seperti bahasa tubuh, suara 

dan sebagainya. Anak 5-6 tahun memiliki tingkatan tersendiri 

dalam setiap aspek linguistik dan nonlinguistik, namun mereka 

telah memiliki kemampuan berbicara tersebut.
46

 

Manusia lebih banyak menggunakan bahasa lisan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang 

disekitarnya. Oleh sebab itu, kemampuan berbicara perlu 

distimulasi sejak usia dini agar anak mudah berkomunikasi 

dengan lingkungannya. Pemaparan tersebut di dukung oleh 

pendapat Vygotsky yang mengemukakan bahwa sebelum 

                                                             
44 khoiriyah, “MODEL PENGEMBANGAN KECAKAPAN BERBAHASA 

ANAK YANG TERLAMBAT BERBICARA ( SPEECH DELAY ) Khoiriyah 1) , 
Anizar Ahmad 2) ,Dewi Fitriani 3),” Model Pengembangan Kecakapan Berbahasa 

Anak Yang Terlambat Berbicara (Speech Delay) 1, no. 1 (2016): 37. 
45 Ratna Istiarini, “Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Bermain 

Balok,” Jurnal Pendidikan Usia Dini 8, no. 1 (2014): 149. 
46 Istiarini, 148. 



 
 

 
 

39 

menguasai tingkah lakunya sendiri, anak mulai menguasai 

lingkungannya dengan bantuan kemampuan bicara. Para ahli 

memaparkan bahwa anak usia dini berada pada masa golden age, 

ini menjadi waktu yang sangat baik dalam menstimulasi berbagai 

macam aspek kemampuan, salah satunya yaitu bicara. Hurlock 

menyebutkan bahwa pada awal masa kanak-kanak adalah saat 

berkembang pesatnya penguasaan tugas pokok dalam belajar 

bicara, yaitu dalam menambah kosakata, menguasai pengucapan 

kata dan menggabungkan kata menjadi sebuah kalimat. Awalnya 

pembicaraan anak bersifat egosentris, tetapi saat anak mulai 

menjelang akhir dari masa kanak-kanak awal maka mulailah 

pembicaraan yang bersifat sosial dan berbicara tentang sesuatu 

yang ada disekitarnya.
47

 

Arsjad dan Mukti U.S. mengemukakan pula bahwa 

kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-

kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Santrock mengemukakan kemampuan berbicara 

merupakan suatu kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang 

lain, dimana pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam 

bentuk lambang atau simbol seperti lisan, tulisan, isyarat, 

bilangan, lukisan, maupun mimik yang dapat digunakan untuk 

mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Anak mengungkapkan 

sesuatu kepada orang lain dengan gayanya sendiri, dapat dengan 

lisan dalam hal ini adalah berbicara maupun dapat berupa mimik 

wajah yang berbeda- beda dalam menyikapi sesuatu hal. 

Gnjatovic mengemukakan teori Vygotsky tentang 

kemampuan bicara pada orang lain di mulai dengan satu kata 

menuju kalimat yang lebih bermakna. Bicara tidak hanya 

melibatkan koordinasi kumpulan otot mekanisme suara yang 

                                                             
47 Ratnasari and Zubaidah, “Pengaruh Penggunaan Buku Cerita Bergambar 

Terhadap Kemampuan Berbicara Anak,” 268. 
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berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental yakni kemampuan 

mengkaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. 
48

 

Dyer mendefinisikan kemampuan bicara dan bahasa 

adalah dua hal yang di ukur secara terpisah dan secara bersama-

sama dianggap mencerminkan kemampuan lisan seorang anak 

secara keseluruhan. Kemampuan bicara terdiri dari berbagai bunyi 

yang dibuat orang dengan mulut mereka untuk berkomunikasi. 

Hal tersebut di ukur dengan membandingkan berbagai bunyi yang 

dibuat orang dengan mulut mereka untuk menyampaikan suatu 

pesan; hal tersebut merupakan suatu saran yang digunakan untuk 

berkomunikasi. Hal tersebut di ukur dengan membandingkan 

berbagai bunyi tertentu serta berbagai kombinasi bunyi yang di 

gunakan seorang anak dengan norma-norma yang ada bagi 

kelompok seusianya. Kemampuan bicara juga melibatkan 

kualitas, puncak, taksiran, dan intonasi suara.
49

 

Hurlock dalam Dhieni mengemukakan tiga kriteria untuk 

mengetahui tingkat kemampuan berbicara anak yaitu:  

1. Anak mengetahui arti kata yang digunakan dan mampu 

menghubungkan dengan objek yang diwakilinya. 

2. Anak mampu melafalkan kata-kata yang dapat di pahami orang 

lain dengan mudah. 

3. Anak memahami kata-kata tersebut bukan karena telah sering 

mendengar atau menduga-duga.
50

 

Berdasarkan paparan para ahli di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun 

merupakan pemahaman makna bunyi bahasa dalam konteks 

berbicara sehingga mampu berinteraksi dengan teman sebaya 

maupun orang dewasa. Kemampuan 5-6 tahun anak berbicara 

terlihat dalam beberapa aspek kebahasaan meliputi tekanan, kosa 
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kata, tata bahasa, kelancaran, pemahaman keruntutan, dan 

pelafalan, kemudian aspek non kebahasaan meliputi ekspresi, 

interaksi, dan sikap.
51

 

 

D. Metode Bernyanyi 

1. Pengertian Metode  

Secara etimologi, metode berasal dari kata method yang 

artinya suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan 

pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Metode 

pembelajaran dapat pula diartikan sebagai suatu cara yang 

sistematis untuk melakukan aktivitas atau kegiatan pembelajaran 

yang tujuannya mempermudah dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Pendapat lain mengatakan bahwa 

metode pembelajaran ialah suatu cara atau sistem yang digunakan 

dalam pembelajaran yang bertujuan agar anak didik dapat 

mengetahui, memahami, mempergunakan, dan menguasai bahan 

pelajaran tertentu.
52

 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang di 

gunakan dalam menggapai suatu tujuan. Pada proses belajar 

pembelajaran, metode sangat penting untuk digunakan oleh 

seorang guru. Penggunaan metode yang bermacam-macam sesuai 

dengan target yang ditentukan. Menguasai sebuah metode 

merupakan wajib dilakukan oleh seorang guru, sebab seorang 

guru tidak akan dapat mengajar dengan baik jika tidak menguasai 

metode secara tepat.
53

 

Menurut Sutikno metode pembelajaran adalah cara-cara 

menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar 

terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk 
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mencapai tujuan. Salah satu metode pembelajaran yang akan 

diterapkan peneliti adalah metode bernyanyi.
54

 

2. Pengertian  Metode Bernyanyi 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia bernyanyi adalah 

mengeluarkan suara bernada atau berlagu. Adapun nyanyian yang 

diistilahkan juga dengan lagu adalah komponen musik pendek 

yang terdiri atas perpaduan lirik, lagu dan nada. Dalam lirik 

terdapat susunan kata-kata yang mengandung arti atau makna 

tertentu. Makna yang terdapat dalam sebuah nyanyian berbeda-

beda sesuai tujuan dibuatnya nyanyian tersebut. Selanjutnya 

makna yang ada dapat digunakan untuk melakukan sugesti, 

persuasi dan memberikan nasehat. Kemampuan mempengaruhi 

sebuah lirik lagu terjadi karena pengarang lagu menyampaikan ide 

dan gagasan melalui kata taupun kalimat yang bisa menimbulkan 

sikap dan perasaan tertentu.
55

 

Bernyanyi merupakan kegiatan yang sangat menarik dan 

digemari oleh anak-anak karena melalui nyanyian anak dapat 

mengekspresikan berbagai hal dengan baik melalui kata-kata 

maupun melalui gerakan. Kegiatan bernyanyi merupakan bakat 

alami anak yang dapat di kembangkan.
56

 Metode menyanyi secara 

sederhana dapat di maknai sebagai metode pembelajaran yang 

menggunakan nyanyian sebagai wahana belajar anak.
57

 

Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan syair-syair yang dilagukan. Biasanya syair-syair 

tersbut disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan 

oleh pendidik. Menurut beberapa ahli, bernyanyi membuat 
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suasana belajar menjadi riang dan bergairah sehingga 

perkembangan anak dapat di stimulasi secara lebih optimal.
58

 

Metode menyanyi merupakan metode pengajaran yang 

memakai suara-suara merdu, nada-nada menyenangkan serta kata 

yang tidak sulit diingat untuk diucapkan. Bernyanyi adalah alat 

untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan ide dan 

perasaan. Selama menjaga komunikasi, bernyanyi memiliki fungsi 

sosial. dapat melihat kekuatan bernyanyi dalam fungsi ini dalam 

pendidikan. Melalui nyanyian, dapat membantu anak-anak 

mencapai kedewasaan dalam mengembangkan aspek fisik, 

intelektual, emosional dan sosialnya.
59

 

Selanjutnya, menyanyi adalah proses mengeluarkan suara 

bernada, berlagu dengan lirik atau tidak. Menyanyi merupakan 

aktifitas yang menggembirakan bagi pelakunya. bernyanyi 

merupakan suatu pengalaman musik yang dapat memberi 

kepuasan dan kebahagiaan bagi mereka.
60

 

Nyanyian berfungsi sebagai alat untuk mencurahkan 

pikiran dan perasaan untuk berkomunikasi. Pada hakikatnya 

nyanyian bagi anak-anak adalah sebagai berikut :  

a. Bahasa Emosi, dimana dengan nyanyian anak dapat 

mengungkapkan perasannya, rasa senang, lucu, kagum dan 

haru. 

b. Bahasa Nada, karena nyanyian dapat didengar, dapat di 

nyanyikan, dan dikomunikasikan. 

c. Bahasa Gerak, gerak pada nyanyian tergambar pada birama 

(gerakan atau ketukan yang teratur), pada irama (gerak atau 

ketukan panjang pendek, tidak teratur), dan pada melodi 

(gerak tinggi rendah). 
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Kemampuan anak bernyanyi secara umum dapat dibagi 

dalam beberapa kelompok antara lain: 

1. Mereka yang dapat benyanyi tanpa bantuan. anak yang 

termasuk golongan ini adalah anak-anak yang dapat 

menyanyikan nada dengan tepat dan tetap, serta mau dan 

mampu bernyanyi sendiri. 

2. Mereka yang dapat bernyanyi dengan bantuan. anak-anak ini 

adalah mereka yang belajar bernyanyi secepat anak macam 

pertama yang telah disebutkan, jika benyanyi bersama-sama. 

3. Mereka yang bernyanyi dalam oktaf yang salah. Mereka 

cenderung menyanyikan melodi dengan nada satu oktaf lebih 

rendah dari tinggi nada yang sudah ditentukan . 

4. Mereka yang memulai atau mengakhiri lagu tidak tepat. mereka 

dapat bernyanyi dengan tinggi nada yang benar tetapi pada saat 

yang salah.
61

 

Menurut Jamalus, bernyanyi merupakan kegiatan dimana 

kita mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, baik di 

iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Bernyanyi berbeda 

dengan berbicara, karena bernyanyi memerlukan teknik-teknik 

tertentu, sedangkan berbicara tampa perlu menggunakan teknik 

tertentu. Bagi anak, kegiatan bernyanyi adalah kegiatan yang 

menyenangkan, dan penggalaman bernyanyi ini memberikan 

kepuasan kepadanya.benyanyi juga merupakan alat bagi anak 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya.
62

 

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

metode bernyanyi merupakan metode belajar dengan nyanyian 
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sebagai sarana belajar dan membuat peserta didik menjadi senang 

dan bahagia.
63

 

3. Kelebihan Metode Bernyanyi  

Menurut Muliawan mengemukakan kelebihan 

penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran anak usia dini 

antara lain :  

(1) mudah, murah, sederhana dan menyenangkan;  

(2) pengetahuan/ pesan-pesan moral yang di sampaikan dapat 

melekat dalam ingatan anak dalam jangka waktu yang cukup 

lama;  

(3) untuk jenis lagu tertentu dapat menumbuhkan semangat dan 

gairah hidup, jiwa patriotisme, dan hasrat pengorbanan yang 

besar.
64

 

Adapun kelebihan metode bernyanyi dalam proses belajar 

mengajar yaitu :  

a) Dapat menambah sumber belajar bagi guru dan anak 

b) Memotivasi guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam 

memanfaatkan media pembelajaran dari lingkungan sekitar. 

c) Meningkatkan kempauan kreativitas serang guru dalam 

menciptakan suasana belajar yang menarik dan 

menyenangkan. 

d) Kegiatan belajar menagajar akan menjadi lebih menarik. 

e) Dapat memberikan stimulus bagi anak dalam kemampuan 

penalaran, penciptaan, daya berpikir, perkembangan bahasa, 

berimajinasi dan kreativitas. 
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f) Membantu anak dalam mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan baru berdasarkan hal- hal yang telah di ketahui 

dan yang ingin di ketahui anak. 

g) Dalam bernyanyi di perlukan konsep yang dapat analisa oleh 

anak melalui pengalaman praktikm secara langsung tentang 

objek-objek yang nyata. 

h) Penggunaan metode bernyanyi dapat di sesuaikan topik yang 

akan di pelajari. 

i) Menjadikan anak aktif pada proses belajar mengajar. 

j) Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan 

hal yang telah di ketahui. 

k) Dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak.
65

 

4. Langkah-Langkah Metode Bernyanyi 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam 

menerapkan metode bernyanyi pada pembelajaran, terdapat 

langkah-langkah yang harus di persiapkan. Adapun beberapa 

hal yang penting untuk diperhatikan pada langkah-langkah 

penggunaan metode bernyanyi, yaitu :  

a. Guru harus memahami secara jelas tentang isi pokok 

bahasan yang akan di ajarkan kepada anak. 

b. Merumuskan informasi, konsep, fakta materi baru yang 

harus di kuasai/di hafalkan oleh anak. 

c. Memilih nada lagu yang sedang populer di kalangan anak. 

d. Menyusun informasi konsep, fakta, materi yang harus di 

kuasai anak ke menjadi bentuk lirik dan di sesuaikan 

dengan nadanya. 

e. Guru hendaknya mempraktikan terlebih dahulu dalam 

menyanyikan lagunya. 
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f.  Mendomentrasikan secara bersama-sama berulang- 

ulang. 

g. Upayakan untuk di ikuti dengan gerakan badan.
66

 

5. Manfaat Metode Bernyanyi  

Adapun manfaat metode bernyanyi yaitu:  

a) Membuat perasaan menjadi senang dan gembira. 

b) Meningkatkan daya imajinasi, kreasi dan mencerdaskan 

akal 

c)  Meningkatkan potensi jiwa seni dan sastra pada siswa 

d) Menambah kemampuan berbahasa  

e) Meningkatkan kemampuan dalam mengkritik dan 

melakukan sebuah pembenaran. 

f) Menumbuhkan rasa cinta pada sastra dan seni.
67

 

Manfaat kegunaan lagu (menyanyi) dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1)   Sarana relaksasi dengan menetralisasi denyut jantung dan 

gelombang otak 

2) Menumbuhkan minat dan menguatkan daya tarik 

pembelajaran  

3) Menciptakan proses pembelajaran lebih humanis dan 

menyenangkan 

4) Sebagai jembatan dalam mengingat materi pembelajaran  

5) Membangun retensi dan menyentuh emosi dan rasa etika 

siswa  

6) Proses internalisasi nilai yang terdapat pada materi 

pembeljaran  

7) Mendorong motivasi belajar siswa.
68
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Menurut Bonnie dan John terdapat manfaat dari 

metode menyanyi yaitu membantu mencapai kemampuan 

dalam pengembangan daya pikir, membantu menyalurkan 

emosi seperti senang atau sedih melalui isi syair 

lagu/nyanyian, dan membantu menambah perbendaharaan 

kata baru melalui syair lagu/ nyanyian. Berikut adalah 

beberapa manfaat yang bisa diambil dari anak bernyanyi 

antara lain: 

1. melatih motorik kasar  

2. membentuk rasa percaya diri anak  

3. menemukan bakat anak  

4. melatih kognitif dan perkembangan bahasa anak.
69

 

6. Kekurangan Metode Bernyanyi  

Jika di laksanakan tanpa disertai dengan metode-

metode lainnya, maka target yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran sedikit terbatas, sebagai contohnya cuma 

sekedar mengembangkan kecerdasan bermusik saja. Selain 

itu, sulit dilaksanakan pada kelas besar, hasilnya akan kurang 

begitu efektif bagi anak yang memiliki sifat pendiam atau 

tidak menyukai bernyanyi, suasana kelas menjadi ramai, dapat 

mengganggu kelas lain yang sedang belajar.
70

 

7. Fungsi Bernyanyi Bagi Anak 

Menurut Kamtini, Melalui bernyanyi dapat memiliki 

fungsi sebagai berikut :  

1) Menambah pemberdaharaan bahasa, berbuat kreatif, 

berimajinasi. 
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2) Bermain bersama, mematuhi aturan permainan, tidak 

mementingkan diri sendiri (sosial). 

3) Menyalurkan emosi ,menimbulkan rasa senang (emosi)  

4) Melatih otot badan, mengkordinasikan gerak tubuh 

(psikomotorik). 

Menurut Fathur, Nyanyian adalah bagian dari musik, 

berfungsi sebagai alat untuk mencurahkan pikiran dan 

perasaan untuk berkomunikasi. Pada hakikatnya nyanyian 

bagi anak- anak adalah berfungsi sebagai berikut :  

1) Bahasa emosi: Dengan menyanyi seorang anak dapat 

mengungkapkan perasaannya, rasa senang, lucu, kagum, 

2) haru dan sebagainya.  

3) Bahasa nada : Bagi anak, nyanyian dapat didengar, dapat di 

nyanyikan dan di komunikasikan sebagai bahasa ekspresi. 

4) Bahasa gerak : Gerak pada nyanyian tergambar pada irama 

gerak atau ketukan yang teratur, irama dan pada melodi.  

Berdasakan uraian di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa fungsi dari bernyanyi itu akan 

menambah pemberdaharaan bahasa anak serta meyalurkan 

emosi dari anak sehingga mampu berimajinasi dan kreatif 

sehingga anak dapat berkembang dengan pesat.
71
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